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Seu pet é supervacinado?
by Sylvia Angélico | Sep 26, 2009 | Blog, Medicina Preventiva, Vacinação | 6 comments

“Por que os pets precisam tomar (muitas vezes 15!) vacinas anualmente, se nós humanos
não precisamos tomar as nossas todos os anos?”

“Por que preciso vacinar meu gato contra a raiva anualmente, se ele nunca sai do
apartamento?”

“Por que meu pet piora de suas crises – alérgicas, gastrointestinais, epilépticas, etc – horas,
dias ou semanas depois que toma suas vacinas?”

“É verdade que nos Estados Unidos muitos veterinários estão aplicando vacinas a cada três
anos, e não anualmente, nos cães e gatos?” 

Abordar essas questões é abordar o tópico da supervacinação – vacinação excessiva –
de cães e gatos. Qualquer pessoa que se interesse por Homeopatia ou Medicina
Holística já deve ter ouvido falar nesse assunto. Diversos médicos-veterinários como o
norte-americano Richard Pitcairn, PhD em Imunologia, dedicam capítulos à
supervacinação em suas obras recentes. Nos Estados Unidos, Europa, Canadá e
Oceania, a supervacinação é discutida há mais de uma década. Quer ver? Digite os
termos-chave “overvaccination” e “vaccinosis“, acompanhados por “pets” no Google e veja
quantos resultados aparecem. No Brasil, infelizmente, as novidades demoram um
pouquinho mais a chegar.

Mas estão chegando. Não tenha dúvida.

A partir de hoje daremos início a uma nova sessão no Cachorro Verde. Para reduzir a
polêmica e facilitar a assimilação racional do assunto, postaremos trechos de livros  e
artigos cientí�cos recentes escritos por médicos-veterinários,   pro�ssionais da área de
saúde, e pesquisadores. Você vai entender porque muitos veterinários favoráveis à
Alimentação Natural, no mundo todo, a�rmam que, mais importante até que oferecer
uma boa dieta caseira para os pets, é reduzir a quantidade de vacinas aplicadas.

Leia abaixo um artigo cientí�co escrito pela médica-veterinária norte-americana Jean
Dodds, que há décadas pesquisa sobre o assunto da supervacinação. E não perca os
próximos textos dessa nova seção.

Reações vacinais adversas 
Clique aqui para ler o artigo original, em inglês. 
Autora: W. Jean Dodds, DVM 
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(Tradução: Sylvia Angélico)

As doenças virais e vacinações recentes com vacinas monovalentes ou múltiplas com vírus
vivos modi�cados, principalmente as que contêm o vírus da cinomose, adenovírus 1 e 2, e
parvovírus têm sido cada vez mais reconhecidas como fatores que contribuem para o
desenvolvimento de doenças sanguíneas imune-mediadas, insu�ciência da medula óssea e
disfunção de órgãos (1-11).

Vacinas com vírus mortos e com adjuvantes potentes (substâncias químicas que irritam o
sistema imune para provocar uma resposta melhor) como as anti-rábicas também podem
desencadear reações vacinais adversas (vacinoses) imediatas ou tardias (7-10).
Predisposição genética a essas desordens em humanos tem sido associada ao antígeno
leucocitário D – relacionado como sendo o locus gênico do complexo de
histocompatibilidade principal, e é provável que existam associações paralelas com os
animais domésticos (5, 7).

Além das reações de hipersensibilidade imediatas, outros eventos agudos tendem a ocorrer
de 24 a 72 horas após, ou em 7-45 dias depois em uma resposta imunológica do tipo tardia
(1-4, 6-10). Outros efeitos adversos tardios incluem: mortalidade por vacinas de sarampo de
altas concentrações em crianças, anticorpos de cinomose nas doenças articulares dos cães,
e o aparecimento de �brossarcomas (tipo de câncer maligno) em felinos e caninos no local
de aplicação da vacina (5, 7). A carga antigênica cada vez maior que é apresentada ao
hospedeiro por vacinas com vírus vivos modi�cados durante o período de viremia (quando o
vírus cai na circulação sanguínea) é presumidamente responsável pelo desa�o imunológico
que pode resultar em uma reação de hipersensibilidade tardia (2, 3, 6, 7).

Os sinais clínicos associados com reações vacinais tipicamente incluem: febre, rigidez,
articulações doloridas, sensibilidade abdominal, susceptibilidade a infecções, desordens
neurológicas e encefalites, hemácias auto-aglutinadas e icterícia (anemia hemolítica auto-
imune – AHAI), ou petéquias generalizadas e hemorragias equimóticas (trombocitopenia
imune-mediada – TIM) (1, 2, 4, 7, 8, 12, 13). As enzimas hepáticas podem �car muito
elevadas, e insu�ciência hepática ou renal podem ocorrer por si só ou acompanhadas de
supressão da medula óssea.

Além disso, vacinação com vírus vivos modi�cados tem sido associada com o
desenvolvimento de convulsões transientes em cães �lhotes e adultos de raças ou mestiços
de raças susceptíveis a doenças imune-mediadas, especialmente aquelas que envolvem
tecidos endócrinos ou hematológicos (AHIM, tireoidite auto-imune potencial, púrpura
trombocitopênica idiopática, etc) (1, 7, 10). A polineuropatia pós-vacinal é uma enfermidade
reconhecida, ocasionalmente associada ao uso das vacinas contra cinomose, parvovirose,
raiva, e presumidamente, outras vacinas (2, 3, 7).

Isso pode resultar em vários sinais clínicos, incluindo atro�a muscular, inibição ou
interrupção do controle neuronal de tecidos e da função de órgãos, excitação muscular,
descoordenação e fraqueza, bem como convulsões (7). Certas raças ou famílias de cães
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parecem ser mais susceptíveis a reações vacinais adversas, particularmente as convulsões
pós-vacinais, febres altas, e episódios dolorosos de osteodistro�a hipertró�ca (ODH) (7,9).
Portanto, temos a responsabilidade de orientar os criadores de animais de companhia e
proprietários do risco que os irmãos de ninhada geneticamente predispostos e animais
aparentados têm de apresentar reações vacinais adversas similares (1,4,6,9,14,17). Animais
de raças populares (ou raras) que sejam fruto de acasalamentos consangüíneos ou dentro
da mesma linhagem (linebreeding), em geral podem apresentar risco aumentado, conforme
ilustrado nos exemplos abaixo. 

Vacinas comerciais podem, em raras ocasiões, estar contaminadas com outros agentes
virais adventícios (3, 15), que podem produzir signi�cativos efeitos prejudiciais, conforme
ocorreu quando uma vacina comercial contra a parvovirose canina estava contaminada
com o vírus da língua azul. A vacina provocou aborto e morte quando aplicada a cadelas
gestantes (15), o que foi associado causalmente à prática contra-indicada, mas muito
freqüente, de vacinar animais prenhes. O risco de efeitos colaterais como a promoção de
estados de doenças crônicas nos cães machos e em fêmeas não-gestantes recebendo esse
monte de vacinas continua indeterminado, embora tenha havido relatos casuais de redução
de vigor físico e disfunção renal em cães de trenó (17).

Recentemente, um fabricante de vacinas teve de reconvocar (recall) todos os seus produtos
biológicos que continham um componente de cinomose, porque tais vacinas estavam
associadas a uma taxa maior do que o esperado de reações pós-vacinais do sistema nervoso
central de 1 a 2 semanas após a administração (17).

Foi comprovado recentemente que a vacinação de cães de estimação e de pesquisa com
vacinas polivalentes contendo o vírus da raiva, ou somente com a vacina da raiva induziu a
produção de auto-anticorpos anti-tireoglobulínicos, um achado importante que pode estar
implicado no desenvolvimento subseqüente do hipotireoidismo (10).

Em relação à supervacinação, surgem outras questões que precisam ser consideradas,
apesar da solicitação bem-intencionada dos clientes para que os reforços vacinais anuais
sejam feitos de modo que os pets assim recebam um exame de check-up geral (6). A
aplicação de reforços vacinais anuais quando eles não são necessários implica no cliente
pagar por um serviço que provavelmente trará pouco benefício ao nível de proteção já
existente no animal contra essas doenças infecciosas. Também aumenta o risco de reações
adversas em função da exposição repetida a substâncias exógenas.

Vacinas polivalentes com vírus vivos modi�cados que se multiplicam no hospedeiro
provocam um desa�o antigênico mais forte para o animal e devem montar uma resposta
imune mais efetiva e sustentada (2, 3, 6). Entretanto, isso pode suprimir um animal
imunocomprometido ou mesmo um hospedeiro saudável continuamente exposto a outros
estímulos ambientais, assim como a predisposição genética pode promover resposta
adversa a um desa�o viral (1, 2, 7, 14, 16, 17). O �lhote de gato ou cão recentemente
desmamado que parte para um novo ambiente pode particularmente sofrer mais riscos.
Além disso, enquanto a freqüência de vacinações é geralmente espaçada por duas a três
semanas, alguns veterinários têm defendido a vacinação semanal em situações de estresse,
uma prática que faz pouco sentido cienti�camente ou medicamente (6).
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Uma resposta imune aumentada após a vacinação é observada em cães com alergia
inalatória (atopia) pré-existente a polens. (7). Além disso os crescentes problemas atuais de
alergias e doenças imunológicas têm sido associados à introdução de vacinas vivas
modi�cadas há mais de 20 anos (3). Embora outros fatores ambientais sem dúvida
contribuam, a introdução desses antígenos vacinais e sua eliminação no ambiente pelos
animais vacinados podem fornecer o insulto �nal que excede o limiar de tolerância
imunológica de alguns indivíduos da população de pets. A evidência acumulada indica que
os protocolos vacinais não devem mais ser considerados um programa adequado para
todos os indivíduos (9).

Para esses casos especiais, alternativas apropriadas às práticas vacinais correntes incluem:
realizar testes sorológicos para detectar número de anticorpos existentes, evitar vacinas
desnecessárias e supervacinação; ter cuidado ao vacinar indivíduos doentes ou febris, e
elaborar um protocolo vacinal mínimo especí�co e sob medida para cães de raças ou
linhagens que conhecidamente apresentam um risco aumentado de reações adversas (6, 7,
18, 21).

Outras considerações incluem: iniciar mais tarde a série de vacinas (de �lhote), por exemplo,
aos 63 ou 70 dias de vida, quando o sistema imune está mais apto a lidar com o desa�o
antigênico; alertar o proprietário a prestar particular atenção ao comportamento e saúde
do �lhote após o segundo reforço vacinal e reforços subseqüentes, e evitar re-vacinação de
indivíduos que já tiveram reação adversa signi�cativa. Irmãos de ninhada de �lhotes
afetados (por reações vacinais) devem ser monitorados de perto após receberem vacinas
adicionais na série de �lhotes, pois eles também correm mais riscos.
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Bom apetite e uma lambida do Cachorro Verde!
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